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STATWS: GWYBODAETH   

 
 

CATEGORI: LLYWODRAETHU GWYBODAETH  
 

Teitl:  Hysbysu am Ganllawiau Gwarcheidwaid Caldicott 

 
 

Dyddiad dod i ben  / Adolygu Ddim yn gymwys 

 
 

I’w weithredu gan:  
Ddim yn gymwys – er gwybodaeth yn unig  

 Angen gweithredu erbyn: 
Ddim yn gymwys – er gwybodaeth yn unig 
 

 
 

Anfonir gan:  Peter Jones Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd a Gofal digidol  
 

 
 

Enw(au) Cyswllt yn Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru: 

Peter Jones, Iechyd a Gofal Digidol, y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Parc Cathays, 
Caerdydd, CF10 3NQ 
 
E-bost: HSS-DHCMailbox@wales.gsi.gov.uk 
 

 
 

Dogfen(nau) amgaeedig:  Dim 

 



WHC 2017/010 – Hysbysu am Ganllawiau Gwarcheidwad Caldicott 
  

Annwyl Gyfaill,  
  
Mae Cyngor Gwarcheidwad Caldicott y DU (UKCGC) wedi cyhoeddi "A Manual for  
Caldicott Guardians" fel cymorth i Warcheidwaid Caldicott wrth iddynt gyflawni eu rôl. 
Mae’r Llawlyfr ar gael yn: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/581213/cgma
nual.pdf  
  
UKCGC yw'r corff cenedlaethol ar gyfer Gwarcheidwaid Caldicott a'i nod yw: 

 bod yn bwynt cyswllt ar gyfer pob Gwarcheidwaid Caldicott ac ar gyfer sefydliadau 
iechyd a gofal sy’n ceisio cyngor ar egwyddorion Caldicott 

 galluogi Gwarcheidwaid Caldicott i rannu gwybodaeth, safbwyntiau a phrofiad 
 hybu safonau cyson a hyfforddiant ar gyfer Gwarcheidwaid Caldicott 
 helpu i ddatblygu canllawiau a pholisïau sy'n ymwneud ag egwyddorion Caldicott 

  
Mae aelodaeth yn agored i Warcheidwaid Caldicott o holl wledydd y DU. 
  
Bwriedir i’r llawlyfr canllawiau hwn fod yn fan cychwyn ar gyfer Gwarcheidwaid Caldicott 
sydd newydd eu penodi, yn arf gloywi ar gyfer pobl fwy profiadol gan danlinellu posibiliadau 
ar gyfer datblygiad proffesiynol a chymorth. Efallai y bydd rhywfaint o’r cynnwys yn fwy 
perthnasol i Warcheidwaid Caldicott o fewn eu gwlad unigol yn y DU. 
  
Mae'r llawlyfr yn dwyn ynghyd gwybodaeth am y canlynol: 

 Rôl Gwarcheidwad Caldicott 
 Dysgu a datblygu 
 Deddfwriaeth berthnasol 
 Cysylltiadau i gymorth a chanllawiau eraill 

  
Mae rôl Gwarcheidwaid Caldicott wrth ddiogelu data cyfrinachol tra’n hybu’r ddyletswydd i 
rannu yn gymhleth ac mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod eu cyfraniad i’r defnydd diogel 
ac effeithiol o ddata cleifion mewn gofal iechyd. 
  
Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynghylch y cylchlythyr hwn at:  
Iechyd a Gofal 
4ydd llawr 
Parc Cathays  
Caerdydd 
CF10 3NQ 
  
E-bost: HSS-DHCMailbox@wales.gsi.gov.uk 
  
yn gywir  
  
                                                            

       
 
Peter Jones 
Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd a Gofal Digidol  
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